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Нині, коли йде мова про 
Добутки комсомоли Пов- 
городківщіїни, про' те, з 
якими дарунками юнаки й 
дівчата району йдуть на
зустріч .XXV з'їздові 
КПРС, давайте познайоми
мося з тими, хто посміхає
ться до нас з фото.

Перше слово ветерану 
праці, наставникові моло
ді Г. і. ТКАЧЕПКО:

— У нашому господар
стві п’яту частину трудів
ників полів і ферм скла
дають комсомольці і мо
лодь. Дирекція радгоспу 
довіряє молодим найвід
повідальніші ділянки ви
робництва. Адже ніщо не 
виховує так високого по
чуття відповідальності як 
довір’я.

Я запам’ятала ще відто
ді, як прийшла на ферму 
юним дівчам: турбота ке
рівників, допомога з боку 
досвідчених тваринниць 
допомогли мені надзви
чайно. Нелегким був мій 
шлях до Золотої Зірки Ге
роя — найвищої відзнаки, 
якою вшановують у нас 
людину праці. Відчуття, 
Г.КИ/А хочу поділитися з мо
лодими трудівниками, не, 
прийшло воднораз — во
но зростало і утверджу
валося в трудових буд
нях: любов до праці — 
ссь головний критерій ус
піху, здобутків нашої 
бригади.

І сьогодні члени нашо
го колективу з гордістю 
можуть доповісти: ще у 
квітні, тобто, в тому міся
ці, коли ми дізналися про 
скликання XXV з’їзду на
шої рідної Комуністичної 
партії, бригада рапортува
ла про виконання п’яти
річного плану по прода
жу м’яса державі. Ми до
моглися того, що собівар
тість одного ' центнера 
свинини складає 61 карбо
ванець 23 копійки і є най
нижчою по району.

В аси. ш КОБИЛЬОВ — 
бригадир комсомольсько- 
молодіжного колективу 
мулярів 11 овгородківського 
міжколгоспбуду, він був 
удостоєний великої честі 
сфотографува тис я біля 
святині нашого параду — 
Прапора Перемоги.

— Справді, поезією 
праці, пошуком, ентузіаз- 
мом сповнені і трудові 
будні мулярів. Наш тру
довий колектив — ровес
ник п'ятирічки. Сьогодні 
за цим бачиться великий 
зміст — весь процес ста
новлення і якісного зро
стання. Комітет комсомо
лу міжколгоспної буді
вельної організації при 
доборі і розстановці кад
рів у бригаді сприйняв до 
уваги значення вікового 
бар’єру. Адже відомо, що 
найкраще себе почуває 
кожен серед ровесників— 
тоді спільні інтереси, за
пити, уподобання згурто
вують. А коли в усіх ще й 
головна мета одна, то ці 
фактори міцно здружують 
колектив.

Вже з перших років 
створення комсомоль
сько-молодіжної до нас 
прийшло визнання. За під
сумками 
змагання 
шального колектив був 
нагороджений грамотою 
ЦК комсомолу України. А 

минулому році черво
ний куточок будівельників 
прикрасила ще одна на
города — вимпел ЦК 
ЛКСМУ. Ним відзначено 
головний здобуток — до
рогий для кожного з нас 
— у соціалістичному зма
ганні своє п'ятирічне зав
дання з будівельно-мон
тажних робіт ми виконали
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Сьогодні наш колектив 
прагне гідно нести тру
дову вахту на честь на
ступного XXV з їзду КПРС.

Тетяна БОПКО — груп- 
комсорг комсомольсько- 
молодіжного колективу 
молочнотоварної ферми 
колгоспу імені Леніна.

— Трудівники нашого 
господарства, члени ком
сомольсько» - молодіжно
го колективу ферми, ЯК І 
всі радянські люди, прой
няті одним бажанням — 
успішно завершити п’яти
річку, підготувати гідні 
дарунки XXV з їздові 
КПРС.

Одразу ж після звістки 
про скликання партійного 
форуму на комсомоль
ських зборах колектив 
узяв підвищені соціаліс
тичні зобов’язання — на
доїти від кожної корови 
по 2500 кілограмів моло
ка. Тут же узагальнили 
досвід роботи передови
ків. Кращі молоді дояр
ки — Віра Лузанівська, 
Галина Писаренко, На
талка Золотоус, Надія Са- 
мутенко пояснюють свої 
успіхи дотриманням тех
нології догляду за твари
нами. Вирішили, що ви
моги зоотехнії, правиль
ної організації праці 
ють стати законом 
всіх доярок.

Відтоді регулярно 
лізуємо підсумки
кого суперництва серед 
членів колективу, дбаємо 
про широку гласність зма
гання. Наші дівчата зна
йомі з досвідом роботи 
комсомольсько - молодіж
ного колективу МТФ № 1 
колгоспу імені Мічуріна. 
Ще у вересні ця ферма 
виконала п’ятирічку, а 
Ольга Кобилецька з по
другами вже перейшли 
тритисячний рубіж по на
доях. Це — наше першо
чергове завдання в на
ступній п'ятирічці.

/1 на талій ТИМ Ч БИ КО— 
водій колгоспу імені Шев
ченка (до.речі, його стри
маність. навіть скромність 
не завадили стати ініціа
тивним вожатим-виробнич
ником, якого дуже люблять 
учні Новгородківської 
восьмирічної школи Аіі 3).

— Мабуть, це теж слід 
назвати довірою. При
наймні, так я завважив 
для себе завдання комі
тету комсомолу/коли до
ручили працювати на до
будові восьмирічки Що 
відрадно — я спостеріг це 
якось особливо — зводи
ти навчальний корпус 
прийшли всі, працювали з 
піднесенням, по-комуніс- 
тичному. Провели кілька 
масових суботників, І те
пер школярі мають змогу 
навчатися у просторих 
класах, тренуватися на 
спеціально обладнаному 
новому спортмайданчику.
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тринадцять гвардійців
З ПОБУЗЬКОГО

З почуттям гордості зустрів 58-у 
річницю Жовтня колектив Побузь- 
кого" нікелевого заводу. До свята 
заводчани прийшли з вагомими 
трудовими здобутками: понадпла
нової продукції реалізовано на 632 
тисячі карбованців, зустрічні соц- 
зобов’язання по випуску товарного 
феронікелю підприємство викона
ло на 200 процентів. -

Чимала заслуга в цьому комсо
мольців і /лолоді заведу. Тут зма
гаються між собою 8 комсомоль
сько-молодіжних колективів. Пра
вофланговими в трудовому супер
ництві йдуть бригади слюсарів-ко-

тельників Миколи Лозінського І 
слюсарів опалювально-ЕІдновлю- 
вального цеху Валентина Козлова, 
які постійно лідирують у змаганні. 
Перша з них виконала 
завдання за 
і працює в 
тирічки.

Колектив 
очолюваний 
ний кращим серед бригад тресту 
«Запоріжукркольорметремонт».

Відмінно трудяться на передз їз- 
дівській вахті крановий машиніст 
плавильного цеху Валентина Чаба- 
нюк, плавильник Володимир Це
лик, токар ремонтно-механічного

п'ятирічне
три з половиною роки 
рахунок наступної п’я-

слюсарів-монтажників, 
О. Борисосим, визна-

І ПРИЙШЛА
ВПЕВНЕНІСТЬ...

В Вільна штрихів з біографії 
Тамари Кириченко

До міспя роботи Тамарі Кириченко нс так вже й 
далеко — двадцять хвилин холу. Але вирушає вона 
з дому раніше. Любить помилуватися стрункими 
вулицями рідного^Подорожнього, ХОЧ 1’8 миіь зупи
нитися і прислухатися до листопад^ у парку, по
садженого комсомольцями, зазирнути У сільський 
Будинок культури..

Село за віком — майже ровесник Тамарі. Здає
ться, зовсім недавно тут буяла степова . ковила, 
гнали персхотнпо.іе суховії.. Під час спорудження 
Кременчуцької ГЕС сюди прибули жителі навко
лишніх сіл. На пустирі виріс населений пункт. Міс
цевий колгосп імені Чапаева спеціалізувався па ви
робити р.і евппнив і зараз в добротних корпусах 
утримується понад 1П тисяч го.лів.

У трудовій біографії Тамари Кириченко нинішня п’яти
річка залишить глибокий слід. Вона визначила і утвер
дила ti життєвий ні іях. Три роки тому дівчин; тсх< ось 
так ііііл,і прнт'їх'іич псіпнім нарком по дорозі на ферму. 
Думала; «Чи стану свинаркою, чи навчусь цій професії?». 
Ні досвіду, ні знань не було.

• й пощастило. Закріпили та Ганною Андріївною 
лсііно, яка вже працювала на Фермі більше десяти 
lyihtoto і сердечною вияцялася жінка.

— Нічого, нічого, —'повчає, бувало, вона. — Всі

Ваку- 
років.

ми з

П’ЯТИРІЧКА

РУКАМИ

молодих

цеху Володимир Рябов та інші. Три- № 
надцять комсомольців нагороджені И 

срібним знаком ЦК ВЛКСМ «/Лоло- щ 
дий гвардієць п’ятирічки».

В. ГОЛОВАЧ, П
керівник корпункту сМолодо- 
іо комунара» на Побузькому ■
нікелевому заводі. В

Головам і вськнй район.

Ічогось починали. Досвід справа наживна. Навчишся, аби 
тільки це лінувалася...

Ганна Андріївна терпляче пояснювала, як пра
вильно годувати тварин, порати їх. Особливо наго
лошувала на догляді за поросятами. Завжди до
помагав Тамарі завідуючий фермою Григорій Апто
нов,ич Вишепап. Крім практичних порад, вій часто 
рекомендував почитані спеціальну літературу. Ба
гато корисного дізналася молода свинарка па за
няттях ніколи комуністичної прані Крупинка за 
крупинкою накопичувався досвід.

Освоїлася. З кцжіінм днем приходила все більша ^впев
неність в своїх силах. Зараз оазом. з Ганною Андріївною 
Ваку.іечко і ЗГ>єю Єгорімчою Мазулснко господарює у кор
пусі № 5. За ними закріплено 7Я основних свиноматок. І 
Трудяться свинарки старанно і наполегливо, ппагнуть ви
сокими внробинчнми показниками закінчити п’ятирічну і 
зустріти XXV з’їзд КПРС. З початку року одержали по 
34 поросят на свиноматку, перевиконавши річні соціаліс
тичні зобов’язання. Міцним та здоровим передали молод
няк па дорощування.

У прані знайшла повагу і визнання комсомолка 
Тамара Кириченко. Правління, партком і комітет 
комсомолу колгоспу не раз нагороджували її По
чесними грамотами,- пінними подарунками. Тама
ра — депутат Світловодської районної Ради депу
татів трудящих. Всім, чого досягла вона перед
усім. завдячує св им старшим товаришам, споїм на
ставникам. Як і весь колектив відгодівельвого 
комплексу, прагне Тамара Кнрнчепк'о примі ож'.'вл 
ти трудові здобутки. ГІДНО зустріті! ПОСТУПНІ ХІИ7 
з’їзд КПРС і XXV з’їзд Компартії Укпяїрн

А. ШУЛІМ0В. 
громадський кореспондент.

с Подорожнє
Сві гловолсі.кого району.
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І ПОЧЕРК НАШ
ГОРІННЯ
НИ1П но всій країні шириться соціалістичне з.ма- 

гййня за дострокове завершення зобов’язань п’я
тирічки. На кожній будові району, підприємстві, рад
госпі натхненно ведуть вирішальну битву за успіх 
зобов'язані аіолоді виробничники. Два комсомоль
сько-молодіжних колективи, більше п’ятдесяти членів 
ВЛКСМ І Іовгородківниіііи вже рапортували про за
вершення особистої п’ятирічки. Шириться рух ^П’я
тирічці — ударний фініш! XXV .'.їзду КПРС—ударну 
пращо!». Більше року в рахунок десятої п'ятирічки 
іруняться члени комсомольсько-молодіжної бригади 
мулярів, очолюваних молодим комуністом Василем 
Кобнльовим. Правофланговими змагання стали дояр
ка колгоспу імені Аїічуріпа О. Кобилсцька, тракто
рист райоб’ї днанпя «Сільгосптехніка» М. Кнриков, 
комбайнер колгоспу «Україна» С. Сульжик, прода
вець Н. Калржна та інші.
1_1И1І1 районна комсомольська організація нараховує 2125 
• 1 членів р.ТК.< М. її лави ноеіінно поповнюються за раху
нок працюючої молоді і, передовсім, колгоспної. В .сільсько
господарському вііробніштві та на промислових підприєм
ствах трудиться 1200 юнаків та дівчат — членів ВЛКСМ. 
Одним з головних завдань організацій є прищеплення мо
лоді комуністичного ставлення до праці.

Нині 8"» юнаків І дівчат — ударники комуністичної праці, 
377 — виборюють це почесне звання.

За два останні роки 911 чоловік вступило до лав 
Спілки Молоді, 150 — обрані до органів державної 
влади, 140 — представляють комсомол в профспілко- 

. вих та інших громадських органах. Понад 70 процен
тів членів ВЛКСМ мають постійні доручення.

Ефективним засобом ідейного загартування моло
ді, оволодіння .теорією і практикою ленінізму стад 
Всесоюзний Леніпськпії залік Рішення XXIV з'їзду 
К.ПРС — в життя!*, в якому беруть участь за осо
бистими комплексними планами «Вчитися комунізму І 
майже дві тисячі юнаків і дівчат. Активно проходять 
Ленінські уроки в комсомольських організаціях кол
госпів «Україна та імені Ульянова, міжколгоспної 
иіляхобудівельної організації.

В боротьбі за нону людину важливе місце посідає вихо
вання комуністичного ставлення до соціалістичної власності. 
Понад шість років працював молодий механізатор колгоспу 
імені Ульянова Анатолій Фсдас на старій техніці. Це стало 
предметом обговорені я на комсомольських зборах, де поста- 
пег-илн; з.і систематичне перевпкої аіиія змінних ні.) обиичих 

завдань, дбайливе ставлення до колгоспного добра підняти 
клопотання перед правлінням колгоспу про закріплення за 
Анатолієм нового трактора, і ось він сів’за кермо зовсім но
вої машини. Це дійсно прояв батьківської турботи про мо
лоде покоління, про комсомол.

Важливу роль у вихованні нашої молоді, у фор
муванні її морального ідеалу відіграло наставництво, 
розшивний приклад ветеранів праці. По-діловому ви

їв рішують проблему трудового виховання молоді ком
сомольські організації колгоспів «Україна», імені Іл
ліча, імені Ульянова. Не один десяток механізаторів 
виховав за свою трудову діяльність кавалер ордена 
Леніна, бригадир тракторної бригади колгоспу «Ук
раїна» М. Т. Олійник. Багато сил і енергії 
справі комуністичного виховання молоді 
фермою колгоспу імені Мічуріиа Л. М. 
Створений тут комсомольсько-молодіжний 
успішно виконав свою п'ятирічку, а Ольга Кобплецька 
стала кращою молодою дояркою району.

З року в рік підвищується освітній рівень молоді. 
Нині з кожних ста членів ВЛКСМ (без шкіл і проф
техучилищ) 14 мають вищу або незакінчену вищу, 
68 — середню освіту. В лавах районної комсомоль
ської організації 43 спеціалісти сільського господар
ства, 43 інженери і техніки, 36 учителів, 3 лікарі, 147 
медичних сестер.
£ АГАТО зроблено хорошого і в поліпшенні марк- 

систсько-лепінської підготовки юнаків та дівчат.
В районі працює 22 гуртки комсомольської політосві
ти, в яких навчається 765 виробничників. Вперше в 
цьому навчальному році старшокласники почали на
вчатися в політгуртку «Закон комсомольського жит
тя“. Значно поліпшено і якісний склад пропагандис
тів. Систематично проводиться обмін досвідом серед 
них. Зокрема, в минулому році було узагальнено 
досвід пропагандиста гуртка комсомольської політ
освіти рай.тікарні Ф. М. Качанова. Це все дало поміт
ні зрушення в справі ідеологічного загартування мо
лоді. Чималий досвід пропаганди марксистсько-ленін
ської історії, виховання молоді па прикладах .життя 
н діяльності В. і. Леніна, вивчення економіки сіль- 
ського господарства нагромаджено комсомольською 
оряганізацією колгосп}' «Жовтнева революція» де 
пропагандистом молодий комуніст Микола Лисенко. 
„« ,,І!ЖП.ІІВС значення питанням дальшого посилен-
пч-Л п V І аТрі0ТІ!Ч1!0Г0 виховання молоді. Однією а його 
похот іп ІШгпам ІЧасть .!0,Іа.кі11 ‘ Дівчат у Всесоюзному 
П°.паип. цях революційної, бойової і трудової слав» 
радянського народу. В сімдесят походах взяли участі, понад 
чотири з половиною тисячі юнаків і дівчат. Фіналом цього 
чі, збірної району в IV обласному зльоті «ІНляха-

Чііт-іпо 317 а |1і,іськоі,о-,|;пріоіпчїіу тематику Про-
загпбчпг 7..;-.?!1 Г|- комсомольці взяли шефстцб ІШД могилами 
імена нєвК.х ™До^ТЛЧаМІ' 1 РОЗШУКУЮТЬ
гься змагання «ПЮисрськ? ЙГ-Тамг ко 1‘\к.’”»ів ""'і’"- 
к вишні» За «<.■?•>,„,і1 РО“1'1' — ЬАМу». «Мільйон Ьать* ту. 17 тонп3ма^а^рп Р°К" З'бра,1° ',00 то"" «егалобрух- 

пО?ііаХДР-ІС рІВС,ІЬ • громадсько-політичної актив
ності МОЛОДІ в ході підготовки і обміну комсомоть- 
РИХ шіднїзад'іях’ п^ТП0‘в1ібрР!"1х зборів у первин
них організаціях. Підвищився і їх авторитет

Істаннш рік п ятнрічкн — на завершенні. То
му іонаки п дівчата Повгородківщиш; трудяться 
п'г дев,з°м; «Кожен день — ударний! Кожен труде- 
вий здобуток - XXV з’їздові КПРС!». Все ширше 
Позгортається змагання за право підписати пт рЖ?уЬ-ГОв ==* 3’|4 "»Ж Ком&я 

район} в творчому горінні, у пошуках.
. в, ми гуль,

перший секретар райкому ЛКСМУ

віддае 
завідуюча 
Пустовіт. 
колектив

То-

Див» 3 стор.

Закінчуються звіти і вибори в комсо
молі. Першими провели їх в комсо
мольських групах, потім — в первинних 
організаціях, а днями відбулася конфе
ренція найбільшої комсомольської ор
ганізації області — міста Кіровограда, 
В знаменний час проходила нинішня 
звітно-виборна кампанія в комсомолі: 
трудова, учнівська молодь включилася 
в соціалістичне змагання за гідну зу
стріч XXV з’їзду КПРС, лічені дні зали
шилися до фінішу п'ятирічки. У відповідальний час 
проходили звіти і вибори — час обміну комсомоль
ських документів. Зсе це визначило напрямок роз
мови на головних зборах. Вони стали «генеральною 
репетицією» перед обласною комсомольською кон
ференцією, яка відбудеться 6 грудня цього року.

Перед тобою, читачу, запрошення на XIX обласну 
комсомольську конференцію. їх одержать всі деле
гати конференції.

Сьогодні «Молодий комунар» запрошує членів

ВЛКСМ, комсомольських активістів, комуністів, що 
працюють в комсомолі, неспілкову, творчу, студент
ську і учнівську молодь, наставників, ветеранів пра
ці і війни до розмови про досягнення І ДОСВІД, які 
г вродилися в обласній комсомольській організації 
за останні два роки, про проблеми, вирішення яких 
ляже в основу майбутньої діяльності комітетів.

Слово вам, товариші! Запрошуємо до ділової роз
мови напередодні XIX обласної комсомольської кон
ференції. „

НА ПРИЗ ГАЗЕТИ «МК» «ПЕРШІЙ
ЧОТИРИТИСЯЧНИЦІ кіровоградщини»ПРИКЛАД ГРУПКОМСОРГА

Молодого комуніста 
колгоспу імені Ульяноза 
Надію Говорун в Голова- 
нівському районі знають 
як доярку, яка протягом 
нинішньої п'ятирічки до
бивається найзищої про
дуктивності від закріпле-

ної за нею групи корів. За 
трудові здобутки вона 
нагороджена орденами 
Трудового Червсного Пра
пора і «Знак Пошани».

У завершальному році 
Н. Говорун зобов’язалася 
надоїти від кожної коро^-

ви по 4 тисячі кілограмів 
молока.-Ставши на трудо
ву ударну вахту, присвя
чену XXV з'їздові КПРС, 
еонз, групкомсорг комсо
мольсько - молодіжного 
колективу МТФ господар
ства, успішно виконує на
гнічені плани, нині вже від 
кожної корови має майже 
по 3800 кілограмів.

Нещодавно Н. Говорун 
наюроджена червоним

вимпелом «Краща молода 
доярка району». їй вруче
на також перша премія 
виставному за представ
лену на районній виставці 
вирощену з телички ко
рову, яка за шосту лакта
цію дала 6975 кілограмів 
молока при жирності 4,1 
процента.

- В. ЧОПЕНКО, 
наш громадський ко
респондент.

ДО 100-РІ'ІЧЯ
З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ
AI. І. КАЛІНІНА

...Задимлені, іюі уділі теп
лушки суворого двадцятого 
року. На стінках пагона на
писи: «Всі—па розі ром Вра:і- 
гс.чя!», «Останній оплот гене
ральської контрреволюції бу
де знищено!» і пісня:

«Смело мьі в бон нойде.м 
За власть Созетов...».

То був нелегкий час для 
молодої Країни Рад. Кавале
рійські бригади і ескадрони 
Першої Кінної армії, розви
нувши навальний наступ про
ти ііперпеїїтів і петлюрівських 
банд, до середини 1920 року 
звільнили під нн.х Правобе
режну Україну. Та смертель
на небезпека ніс.ні цього не 
минула. В Криму піднімав 
голову інший ставленик Ан
танти — прибалтійський ба
рон Врангсль.

Па Україну виїхав видат
ний пролетарський полково
дець Лі. В. Фрунзс, який був 
призначений командуючим 
військами Південного фрон
ту. А незабаром слідом -за 
ЛІ. В. Фрунзс в район зосе
редження військ для прове
дення’ серед них пропаган
дистської і організаторської 
роботи вирушив агітаційно- 
Інструкторськнй поїзд «Жовт
нева революція» на чолі із 
Всеросійським старостою Л\. І. 
Каліиінпм. Агітпоїзд за вка
зівкою ЦК партії І особисто 
В. І. Леніна направлявся на 
найважливіші ділянки фрон
тів, у ті райони, де в цей 
складний період партійним і 
радянським органам була 
особливо потрібна допомога, 
де готувалися воєнні операції 
по розгрому Врапгсля. Вели
ка робота, зокрема, проводи
лась тоді па території Єлиса- 
ветградщиіш. Наприкінці 
травня агітпоїзд «Жовтнева 
революція» слідував з Кре
менчука через Знам’янку на 
Умань. До місця призначеній! 
він рухався о супроводі по
чесного ескорта — бронепоїз
да Першої Кінної армії. Про 
один з епізодів, зв’язаних з 
перебуванням в то пору М. і,

Калініна в нашому краї, роз
повідає колишній червоноар- 
міеиь Першого Особливого 
кавалерійського полку І. І' 
Каучук. «В травні 192(1 року,— 
прин дує він, — прибули ми в 
селище Знам’янку Херсон
ської губернії, де простояли 
три дооп, приводами ц поря
док після тривалих похідних 
маршів зброю і спорядження. 
Тут, У Знам’янці, Особливу 
кіііібригаду відвідав Голова 
І-ЦВК М. І. Калінін у супро
воді командира Першої Кіп 
ної товариша Бульонного 1 
чесна Рсввійськрадн товариша 
Ворошилова. У розпал мітни 
гу, звідки не візьмись, над 
нами з’явився аероплан і но- 
чаг обстрілювати патово ку
леметним погнем. Місцеві жи
телі кинулись по домівках. 
Залишилась одна Особлива 
Кіьбрпгада і М. І. Калінін па 
тачанці.

Перший кавалерійський полк 
залповим погнем із гвинтівок 
і двох кулеметів швидко 
примусив аероплан забратися 
ген,. Л5. 1. Калінін весь час. 
стояв на тачанці, і спостері
гав за цією перестрілкою. Він 
бачив, як бійці стійко відби
вають наліг ворога, і весь час 
вигукував:

— Ну н хлопці хороші... Ну 
й хороші ж хлопці, не .поби
ти їх не можна...

ЩЕ ОДИН рейс агітпоїзда 
«Жовтнева революція» у 

наш край припадає на жов
тень — листопад 1920 року. 
Колектив агітаторів і пропа
гандистів проводив велику 
роботу серед трудящих і -іер- 
ноііоармінціп. З Харкжа II 
жовтня «ВЦВК па колесах» 
прибув у Лубни, потім вйру- 
шііе на Ромодап. а звідти — 
на Кременчук. В цін поїздці 
разом із Всеросійським ста
ростою брали участь нар;.ом 
осгіти РРФСР А. В Лушчар- 
п кий, нарком охорони здо
ров’я М. О. Семашко і.а.н.ом 
Юстиції Д. І. Курський, пред
ставник американських робіт 
нпків Гуревич та інші. І!и

станції Знам’янці яскраво 
оформлений состав «Жоегае- 
иа революція» 11 жозтн.і зу
стрівся із штабним поїздом 
Першої Кінної армії. Під хро
мисті звуки оркестру в район 
> ісі кої площі прибули част
ин Першої Кінної армії, чер- 
вс-ноармійці місцевою гарні
зону, робітники і службовці 
.міста, домогосподарки.

Всюди майоріли кумачеві 
прапори, плакати, транспа
ранти. Всеросійський староста 
був зустрінутий бурхливими 
оплесками і привітальними 
вигуками присутніх. В своїй 
промові Михайло Іванович 
роз’яснив суть Радянської 
влади, її роль у захисті кров
них інтересів народних мас, 
значення братерського союзу 
Росії та України в боротьбі з 
внутрішньою і зовнішньою 
контрреволюцією.

...Напруженим був день 16 
жовтня. Зранку Л’. І. Калінін 
виїхав у село ЛЬітрофанівку 
для огляду бойової готовності 
однієї з кавалерійських диві
зій. Прибулих вітав К. Є. Во- 
рошнлон. Потім посланців Во
лодимира Ілліча Леніна прий
мали бійці і командири 14-ї 
кавалерійської дивізії, якою 
командував О. Пархомевко. 
Після військового параду від
бувся мітинг, на якому Все
російський староста від імені 
Радянського уряду оголосив 
особовому складу подяку за 
зразкову службу. їв жовтня 
М. І. Калінін виїхав у с. Дми
трівну, де була розміщена 
четверта дивізія. Після нара
ду військ відбувся мітинг.
V РОЧПСТОІО і сердечною 

”А ла зустріч «Жовтневої 
революції» в Є.тнсапетграді. 
Про це розповідається, зокре
ма. в газеті «Извсстпя Елиса- 
ветградского уездного военно- 
революцлоііного і.омнтста» 

за 19 * 20 жовтня 192(1 року). Газета за 20 жовт
ня вийшла під великою шап
кою «Е.іисавстградскин про- 
летаріцт горячо привстствссг 
дорогого гостя — Вссросий-

У СЕРЕДИНІ 
ЖОВТНЯ 1920 РОКА 
М. 1. КАЛІНІН і 
С. Аї. БУДЬОННИП 
ПРИЇХАЛИ В е АД- 
ЖАА1КУ. ДЕ ВІД
ПОЧИВАВ 83-ій 
ПОЛК ПЕРШОЇ 
КІННОЇ АРМІЇ.

НА ФОТО: М. і. 
КАЛІНІН І С. М. БУ- 
ДЬОННПП В АД- 
ЖЛМЦ1-

(З фондів Кірово
градського облас
ного державного 
архіву).

ского старосту товариша Ка- 
лніінііа».

Під звуки «Інтернаціоналу» 
агітпоїзд 17 жовтня зустріча
ли бійці місцевого гарнізону і 
трудящі міста. Тут була і де
легація селянок — представ
ників комітету незаможних 
селян Єлнсавстградського по
віту. Незаможниця Ковальова 
привітала Михайла Івановича 
і за давнім народним звичаєм 
піднесла йому хліб-сіль. «Спа
сибі. товариші жінки, за при
віт, за хліб-сіль, — сказав у 
слові-ві оповіді Калінін. 
Мені особливо приємно бачи
ти вас тут організованими, 
свідомими. Тут, на Україні 
де громадянська війна набра
ла небачених масштабів...».

Наступного дня Михайла 
Івановича та інших товарний« 
:: агітпоїзда урочисто зусіи'ли 
учасники конференції завко
мів профспілок, секретарів 
комосередків і представників 
військових частин. На уро
чистому об’єднаному засідан
ні конференції, ш© відбулася 
и приміщенні Першого Ра
дянського театру. Всеросій
ський староста вцступіїв з до
повіддю про міжнародне ста
новище. На конференції вне
сена пропозиція про наймену
вання однієї з вулиць Єліїса- 
веіграла іменем Калініна.

Кожний день колективу 
агітпоїзда був заповнений на
пруженою працею в гущі мас, 
в частинах Першої Кінної 
армії. Вся ця робота була 
спрямована на мобілізацію 
сил для якнайшвидшого роз
грому ставленика Антанти — 
Врапгсля. Цій мсті був також 
присвячений мітинг у- Зна
м’янці після повернення агіт
поїзда з Єлнсапстграда. Про
водився він 19 жовтня в брига
ді особливого призначення. З 
проникливою. пристрасною 
промовою виступив Михайло 
Іванович Калінін. «Вперед, на 
останню гадину — барона 
Враиге.ія!» — такою була од
ностайна думка учасників мі
тингу. Під гучні вигуки «ура» 
чсрпонсар.мійці і місцеві жи
телі підхопили Калініна. Бу- 
дьонного, Ворошнлова і поча
ли їх підкидати.

Через диа дні. 21 жовтня. 
Калінін з міста Олександрії 
телеграфував Володимиру Іл
лічу Леніну «Закінчив робот’, 
в Першій Армії. За погод
женістю з Фрунзе їду поїз
дом в Другу Кінну».

К ІЛЬШЄ як півстоліття 
м відділяє пас під тих 

пам’ятних і важких для на
шої країни випробувань. Але 
ніколи не згасне інтерес су
часного покоління до титаніч
ної’ діяльності тих, хто закла
дав наріжні камені Радян
ської влади, стояв насмерть 
пре ти інтервенції. Однією з 
яскравих сторінок літопису 
СПІЛЬНОТ боротьби російського 
і українського пролетаріату в 
період становлення молодої 
Країни Рад і є робота на Ук
раїні, зокрема в нашому краї 
агітаційно - інструкторського 
поїзда ВЦВК «Жовтнева ре
волюція» на чолі з М. і. Кг- 
ЛІНІІІНМ.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

?
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1ридцять років тому, 20 листопада 19-15 року, почався судовий процес над годиииищ німецькими 
ськовими злочинцями, найближчими підручними Гітлера, які затягла родство и оезодц.о другої світової 
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берзькому процесі.

Колектив автогаража 
колгоспу імені 
Новгородці вського 
ну став на трудову вахту 
на честь XXV 
КПРС, готуючи гідні 
рунки партійному 
руму.

Значний внесок у спільний доробок колективу
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вкладають і члени комсо
мольсько-молодіжної лан
ки водіїв. Очолює її удар
ник комуністичної праці, 
депутат селищної Ради 
депутатів трудящих Сергій 
Шпак. Комсомолець уже 
виконав свою особисту 
п’ятирічку, і друзі право
мірно вважають 
тажка взірцем у 
до праці.

Тільки за три 
члени комсомольсько-мо
лодіжної ланки виробили 
326 138 тонно-кілометрів. 
Це — майже третина здо
бутку всього колективу 
автогаража. До того ж, 
слід додати, вказана циф
ра ще й не повністю за
свідчує весь обсяг робіт, 
виконаний молодими 
дівниками.

Особливо 
рактеризує 
об’єднує 9 
діїв, прагнення працюва
ти без 
правил 
ротьба 
ного, 
частин.

Успішно долаючи рубе
жі своїх завдань завер
шального року п'ятирічки, 
трудові успіхи молодь 
присвячує знаменній даті 
в житті нашої партії 
всього радянського 
роду.

свого ва- 
ставленні

квартали

яскраво 
ланку, 

мслодих

азарій і порушень 
безпеки руху, бо- 
за економію паль- 
мастил і запасних

з важливих ділянок 
Новгород- 

ківського району стала участь 
у завершенні переходу до за
гальної середньої освіти. 
Ефективними засобами вихо
вання у школярів відповідаль
ності за навчання, формуван
ня марксистсько-ленінського 
світогляду, розвиткові нахилів 
І здібностей стали районний 
огляд комсомольських органі
зацій шкіл під відомим деві
зом «Ти на подвиг зовеш, 
комсомольський квиток!», екс
педиція «В Країну знань». Ці 
форми набули поширення у 
багатьох школах району, 
особливо ж у Новгородців 
ській СШ Л» 2, якою керує 
заслужений вчитель Україн
ської PCP ГІ. Ф. Козуль. Ни
ні школа стала одним з най
кращих загальноосвітніх на
вчальних закладів не .інше в 
районі, айв області.

Павло Фсдосійовнч згурту
вав дружний і ідібний колек
тив вчителів і вихователів. Ба
гато з них стали досвідчени- 

' ми педагогами. Росте і молод
ша зміна. Серед тих, хто при
йшов у школу протягом остан
ніх років і зже заслужено 
здобув авторитет серед вчите
лів та учнів — Марія Костян
тинівна Бондаренко, Валенти
на Андріївна Дсментієнко, 
Марія Ссмепівиа Ч.міль.

Зміцніла навчально-мате
ріальна база школи. Третій 
рік тут учні і школярі .мають 
можливість наїшатися в спе
ціальних затишних кабінетах, 
їх у школі обладнано двад
цять один.

Лише два останні роки при
несли учням-ко.мссмольцям 
Новгородківського району 114

нагород— значки ЦК ВЛКСМ 
«За відмінне навчання*. Імена 
переможній занесені до ра
йонної Книги комсомольської 
слави.

У середній школі № 2 є чим 
похвалитися особливо:
.тнкласннк Олександр 
лач, який виїздив до .Москви 
фотографуватися біля 
1>а
дому схвильований, перепов
нений вражень. Розповідав 
товаришам про бачене й по
чуте у столиці, про те, іпо він 
пережив, стоячи біля святині 
р; дяпського народу.

Трудівникам району добре 
відомо, що, окрім успіхів У 
засвоєнні навчальних учнів
ських програм, Новіородків- 
ська CUI № 2 славиться ще й 
піднесенням трудового вихо
вання школярів. Називаючи 
учнівську виробничу бригаду 
t ill № 2 куміеіо хліборобської 
зміни, її ставлять у приклад 
іншим школам району. Тут t 
своя земельна 'гляї'ка пло
щею 23 гектарм, достатня 
кількість сі тьської осподар- 
ської техніки іі іншпг.ірл. 
Підтримують тісні ія’язкіі з 
трудівниками місцевого кол
госпу імені Лені іа, значна 
частина вихованців учнівської 
виробничої по і к іш є ряди 
хліборобів у РІДНО!» у селі. Ми
нулого року юні- ірудівшіки 
середньї школи .V: 2 • їлобулн 
право'взяти участь у респуб
ліканській виставні досягнень 
кращих учнівських виробни
чих бригад, яка відбулася 
Києві.

1-І а фото: пікся ярі 
керівником учнівської 
робппчої бригйди В. 1. 
потоком в полі.

— В яких умовах був створений 
Міжнародний військовий трибунал?

— Розв’язана гітлерівцями друга 
світова'війна наближалася до кін- 
'ця. Німецький фашизм вів її з при
тіненням найзлочиїиіііпих методів і 
засобів масового знищення 11а оку
пованих фашистами територіях за
лишались сліди їх злочинності: 
рови Баб'ячого яру, руїни ,’Іідіцс і 
Хотині, душогубки і крематорії ()с- 
вепціма і Дахау... Всюди волелюбні 
народи вимагали суворого по
карання винуватців них зло
чинів.

Іще в ході війни керівники 
союзних країн антигітлерів
ської коаліції не раз попе
реджували нацистських керів
ників про їх відповідальність 
за’ злочини, здійснені на оку
пованих територіях.

В деяких реакційних буржуазних 
колах знаходилися такі діячі, ’які 
проііонували'єгратптн головних ні
мецьких військових злочинців без 
суду і слідства. Звичайно ж, Радян
ський Союз не міг піти на таку за
міну судового пронесу над лідера
ми нацистської злочинності, швид
коплинною розправою над ними. 
Це б не дозволило розкрити і пока
зати всьому світові причини, ЯКІ 
сприяли фашистам в розвитку дру
гої світової війни, і зіграло б на ру
ку міжнародній реакції.

В результаті узгоджених дій глав 
союзних держав і у відноіл.цюсіі з 
Потсдамськими рішеннями 8 серпня 
1945 року в Лондоні було заключено 
Угоду про заснування Міжнародно
го військового трибуналу для суду 
над головними на'цистськпміі вій
ськовими злочинцями і прийнято 
його Статут.

— Що показав Нюрнберзький 
процес?

— Судовий процес в Нюрнберзі 
показав людиноненависницьку ра
систську суть нацизму. На основі 
судового розгляду світ міг побачи
ти, що несла за собою гак звана 
фашистська доктрина «розширення 
життєвого простору», перед люд
ством були оголені причини, які 
послужили грунтом для розвитку 
агресивних війн, масового знищен
ня цілих народів.

Нацизм зміг розквітну іп махро 
вам квітом на базі культивованої') 
в німецькій історії мілітаризму. 
Найбільш яскравим прикладом 
злиття мілітаризму і наїш-му є план 
«.Барбароса». В ньому тісно пере
плелись політичні цілі агресії і зло
чинні засоби їх досягнення.

врешті-решт, пропсе розкрив 
роль німецьких монополій в прихо
ді Гітлера до влади, роль імперіа
лістичних кіл, на захист яких стала 
нацистська загарбницька полі піка, 
початком якої послужила ганебна 
мюнхенська змова.

У обвину вачувальїіому 
який був представлений 
обвинувачем Міжнародному 
ськовому трибуналу, розкрилась 
агресивна суть німецькою фашизму 
і імперіалізму, яка здійснила захоп
лення ряду європейських держав і 
тих, які стали іга шлях агресивних 
війн. В ньому відзначалось, то 
агресія була почата нацистськими 
змовниками иторгіїеіпіям в Австрію 
і Чехословаччішу,. а потім продов
жувала напад на. Польщу, Югосла
вію і інші крдїші. Далі підкреслю
валось. що нацистські ваіажки за
здалегідь підготували злочинний 
агресивний план під назвою «Бар- 
бароса», і 22 червня 1911 року, ві
роломно, порушивши Угоду про 
неналад між СРСР і Німеччиною, 
гітлерівські полчища без оголошен
ня війни вдерлися в межі Радян
ського Союзу.

— Відомо, що в роки війни в 
СРСР працювала Надзвичайна дер
жавна комісія но встановленню і 
розслідуванню злодіянь німецько- 
фашистських загарбників. Яку роль 
на Нюрнберзькому процесі зіграли 
зібрані нею документи?

— Вже в перші місяці війни, ко
ли стало відомо про злодіяння гіт
лерівців на радянській землі. Ра
дянський уряд неодноразово попе
реджував нацистських керівників і 
їх сподвижників, що-вони понесуть 
суворе покарання і не уникнуть від
повідальності. Надзвичайна дер-

жавна комісія, створена в 1942 ро
ці, багаточпсе.іьні комісії па місцях 
і партизанські загони зібрали по 
слідах злочинів нацистів величез
ний викриваючий матеріал — пока
зання .свідків, і людей, які па собі 
відчула злодіяння нацистів і чудом 
залииіп.іііся живими, трофейні ні
мецькі документ, показання за
хоплених в но.юи злочинців. Велике 
значення мали матеріальні докази, 
в тому зняті радянськими

ня Конвенцій, ііід.тяіаіоіь суворому 
покаранню До ссриозіїих порушень 
віднесені передбачені вбивства, не
людські муки, вк іючаючи біологіч
ні експерименти, іІрІІЧІІНСІІІІЯ ТЯЖ
КИХ страждань з серйозного калій 
гва, завдання шкоди здоров’ю, 
здійснення поза законом і у вели
ких масштабах •щупчуваїнія та при
власнення майна, яке не викликає
ться військовою необхідністю.

Досвід Нюрнберзького процесу

>Н АР О ДІВ
фрон їовііми кінооператорами кад
ри. Всі ці матеріали,’які представи
ли Трибуналу радянським обвину
вачуванням. зіграли важливу роль в 
розкріпи злочинів гітлерівських ва
тажків..

Майже одинадцять місяців про
довжувався пронес в Нюрнберзі. 
ЗО вересня — 1 жовтня 1946 року 
Міжнародний військовий трибунал 
оголосив вирок. До смертної кари 
або довгим строкам поромного 
ув'язнення були притягнуті майже 
всі ііріпілічникі! Гітлера, які стали 
перед судом, організатори крово
пролитних агресивних воєн, тяжких 
військових злочинів проти людства. 
Міжнародний трибунал в своєму 
вироку визнав злочинними органі
зації, якими керував склад нацист
ської партії, гестапо, СД і СС. Г'іг- 
лер, Гімлер і Геббельс покінчили 
жігі гя самогубством.

— Який ВІІЛІІІ) Нюрнберзького 
процесу на післявоєнний розвиток 
міжнародного права?

— Перш за все хотілося б відзна
чити, що саме створення Міжна
родного військового трибуналу ви
явилось важливим джерелом. норм 
міжнародної о права. У вироку 
Нюрнберзького трибуналу підкрес
лювалось: 'Статут не є вільною 
дією влади з боку народів, які пе
ремогли, але... є виявлення міжна
родного права, яке вже існувало до 
часу його створення, і в цьому ро
зе. ліпні сам стає вкладом в міжна
родне право».

Велике значения вироку Міжна
родного трибуналу полягає в тому, 
що він визнав агресивну війну тяж
ким міжнародним злочином. Ііріш- 
ціініі Статуту і вироку Міжнарод
ного трибуналу були підтверджені 
Генеральною Асамблеєю Організа
ції Об'єднаних Націй 11 грудня 
1946 року і таким чином набули 
значения загальновизнаних норм 
міжнародного права.

В зв’язку з неодноразовими спро
бами припинення в ФРИ пересліду
вання нацистських військових зло
чинців і протестами міжнародної 
громадськості 26 листопада 1968 
року Генеральна Асамблея ООН 
прийняла Конвенцію про иепрнмі- 
неіііія строку давності до військо
вих злочинців і злочинів проти люд
ства. Як підсумок ФРІ І змушена 
була продовжити строк давності по 
відношенню найбільш тяжких на
цистських злодіянь. Однак там і по 
цей день ще зберігається положен
ня. при якому західнонімецькі су
дові власті застосовують до цих 
міжнародних злочинів загально- 
судові закони.

Нюрнберзький вирок вилинув і на 
утримання прийнятих ООІІ Женев
ських конвенцій від 12 серпня 1949 
року «Про захист жертв війни» та 
інших В них записано, що особи, 
які здійснювали серйозні порушен-

буй викорисіаніїй при підготовці 
таких міжнародних документів, як 
всезгнальпа декларація прав люди
ни, міжнародних угод про права 
людини, при прийнятті в межах 
(ТОЇІ резолюції по боротьбі з расо
вою дискримінацією, при вироб
ленні Конвенції про захист культур
них цінностей у випадку озброєно
го конфлікту та інших документів.І

— В чому полягає історичне зна-І 
чення Нюрнберзького процесу?

— Па І Іюрнбср: їжому процесі,] 
звинуваченням відмічалось, що вік! 
стане літописом, до якого історики 
зможуть звертатися в пошуках 
правди, а полі гики — в пошуках 
попередження. Вирок Міжнародно
го військового трибуналу є суворе 
попередження чілійської військової 
XVII ги, франкістської Іспанії, які 
проводять політику кривавого теро
ру проти свого народу, і всім гнм, 
хто шмагається в різних районах 
розв’язати агресивні війни, прово
дит п .тіодппоііенавнспу політику.

Значення Нюрнберзького проце
ссу, безумовне, поширюється на 

справу збереження миру на землі,] 
бо сам процес проводився в інтере
сах миру і безпеки народів в май
бутньому. Весною цього реку люд
ство відзначило тридцятирічний 
ю.вілей Перемоги над фашистською 
Німеччиною. Вперше в XX столітті 
над Європою протягом трьох деся
тиріч панує мир. В дні ювілейних 
свят ЦК КПРС і Радянський уряд 
звернулись до всіх народів, парла
ментів і урядів. У Зверненні під
креслювалось, що радянський на
род знову заявляє про свої тверді 
наміри зробити все, то від нього 
залежить, щоб разом з іншими на
родами іуіключиїп війну із життя 
людства. Міцний мир, свобода на
родів — немеркнучий ідеал, який 
надихає героїв боротьби проти фа
шизму. Головне завдання 
ті — зробити цей ідеал 
життя всього людства.

Цю ж думку висловив 
виступі на Нараді з безпеки і спів
робітництва в Європі Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. 1. Брежнєв: 
«Людству притаманне прагнення 
послідовності в починаннях і ділах. 
Це стосується і тієї великої справи, 
яка твориться зараз 35 державами, 
представленими в Хсльсіпкі... Ми 
вцевпені, що успішне перетворення 
в життя того, про що ми тут домо
вились, не тільки благотворно впли
не па життя європейських народів, 

_ але й стане важливим вкладом в 
справу зміцнення загального миру».Борне СКВОРЦОВ, кореспондент ЛИН.
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Корзуна

жнггі Во- 
КОМуіІІСТІІ 
прийняли 
у члени

»,МолодпА комунара

Він починає розповідь 
себе із висловлення вдячності 
Г, Д. Матичуку. У тому, що 
самостійно столярувати Воло
димир Яровий почав досить- 
таки швидко, вбачається доб
розичливе око і вправна рука 
досвідченого майстра Григо
рія Дорофійовича.

А Володимир став не лише 
здібним учнем, а й завоював 
авторитет серед товаришів по 
роботі принциповістю, діло
вим підходом до розгляду 
громадських справ, виконання 
доручень. Робітники вдруге 

обрали його депутатом ра
йонної Ради депутатів трудя
щих. 4

В той час, коли вся наша 
країна готується гідно зустрі
ти XXV з’їзд КПРС. сталася 
знаменна подія і в 
лоднмнра Ярового: 
міжколгоспбуду 
його кандидатом 
КПРС.

На фото І.
В. ЯРОВИЙ.

ПОСТ „КП“ ПОВІДОМЛЯЄ...
Комсомол завжди був активним помічником партії 

в організації Громадського контролю. Головне зав
дання <;Комсомольського прожектора» — розвивати 
у юнаків і дівчат громадську активність, виховувати 
принциповість, непримнреннісіь до недоліків, почут
тя особистої відповідальності за справи колективу і 
всього суспільства. Допомагаїп молодим, сприяти і 
підтримувати вболівання за успіхи па різних . ділян
ках праці, залучати молодь до пошуку в використан
ня резервів виробництва — такі завдання ставили 

• собі за мету «прожектористи;» НовгородкІБШИнн.
Нині в районній комсомольській організації налі

чується 354 .'жтивіст‘,0 «КН», які разом з групами і 
постами- народного контролю стоять на стсрожі су
спільних надбань.

II штабів «Комсомольського прожектора» у райо
ні очолюють комуністи. Особливо відрадним є топ 
факт, що під час нинішніх звітів і виборів у коміте
тах комсомолу знїШю розширилася сітка постів 
«КП», створених па фермах, тракторних бригадах. 
Комсомольські дозорці стежать за раціональним ви
користанням кормів для громадського тваринництва, 
мінеральних добрив, за збереженням техніки та бу
дівельних ма горіалїв.
ХВ ході рейдів «прожектористи» виявили багато не

доліків і порушень трудової дисципліни, внесли 24 
пропозиції, більшість із яких впроваджено в життя.

ГІ АТРЮТИЧ1ІЕ виховання юнак*'* 
“ і дівчат в роботі педагогічного 
колективу нашої школи — питання 
одне з першочергових. -На уроках 
історії, суспільствознавства, літера
тури ця тема набула неабиякої ва
ги. І комсомольські активісти ралом 
з дтсаафівцямн діють спільно. По
всякчас. поліпшується початкова 
військова підготовка. її ми прово
димо під девізом: «Сьогодні школяр, 
завтра — воїн». Старшокласники 
вивчають історію

'■к-ДСродиііх Сім
СРСР, популяри- 
зується професія 
офіцера Радян- 
ської Армії. Ми |
прагнемо. щоб 
наші випускники 
разом з атес гага
ми зрілості отри
мували і посвідчення про набуту 
військово-технічну спеціальність. В- 
школі створено дтсаафівські гуртки: 
радіотехнічний, ракетомодсльннй, 
автомодельний, масові—стрілецька і 
туристська секції, загони червоних 
слідопитів і юних друзів Радянської 
Армії, санітарна дружина. Всі ком
сомольці тут, як правило, склада
ють заліки з фізичної та військово- 
технічної підготовки.

Третій рік, наприклад, працює в 
школі радіотехнічний гурток. Дев’я
тикласники і десятикласники освою
ють спеціальність радіотелефоніє! ів. 
До їх пЬслуг добре обладнаний ра- 
діоклас,- табельна апаратура зв’яз
ку, яві радіостанції, є необхідні 
мошажні матеріали. Заняття з 
гургківцямп проводить досвідчений 
радіолюбитель Микола Жилін. Чле
ни цього гуртка розробили крес
лення, а потім виготовили спеціаль
ний пристрій, який допомагає учням 

Ч.

1
Ж

АКТИВНІСТЬ КОЖНОГО

Своєрідним екзаменом па зрілість для аматорів самодіяль
ної сцени Новгородкіссьного району став творчий звіт-коп- 
нерг в обласному ценгрі у травні нинішнього рс-ку. У Кіро
воград прибуло 339 учасників з усіх куточків Нсргородиіз- 
ського району. А вдома — хвилювання артистів завжди по
вите радісно зустрічей з трудівниками поліп і ферм.

Одне з кращих господарств у районі — колгосп 
імені Ульяноза. Місцева комсомольська організація 
першою серед колгоспних провела обмін комсо
мольських документів. Ця важлива кампанія сприяла 
підвищенню активності кожного члена Спілки.

Першими комсомольські квитки нового зразка 
одержали передовики соціалістичного змагання 
тракторист Віктор Димитров (за дострокове вико
нання п’ятирічки він був**нагороджений бронзовим 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць п’ятирічки», 
водій М. Антоненко (при соціалістичному зобов язан- 
ні виробити 25 000 тонно-кілометрів досяг за 10 мі
сяців цифри 36 784 у цьому показнику), доярка Те
тяна Сочіл (набравши групу корів із нетелів, надоює 
нині по 15 кілограмів молока на кожну), майстер-на- 
ладчик Микола Канавець, який на районних змаган
нях зайняв призове місце і був нагороджений ту
ристською путівкою.

(М).
Лупачар- 

. (М)

«Знайомство 
Дж. Россіні. 
пнрюльнкк». 
(М). 20.00 -

КІПОПОДОрО-

НЕДІЛЯ
Л« ПЕРША ПРОГРАМА. 
ХЗ 9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика для дітей.
(М). 9.30 — к. т. «Будиль
ник».. (М). 10.00 — к. т.
«Служу Радянському Со
юзу». (М). 11.00 — к. т. 
«Вартові природи». Науко
во-пізнавальна олімпіада». 
(74). 11.45 —г к. т. «Трибу
на письменника». (М) 
12.00 — к. т. «Муз. кіоск». 
(М). 12.3') — «Сільська го- 

. дина». (М). 13.30 — Худ. 
фільм «Чук і Гек».
14.20 — «А. В. 
ський І мистецтво».
15.10 — к._ т. Муз. програ
ма «У вашому домі». (М). 
15.40 — «XXV з’їзду КПРС
— гідну .зустріч». ’«Соці
альний портрет колективу 
шахти ім. Абакумбва». 
Передача 7. (Донецьк).
10.10 — «Вогні нирку». 
(М). 17.00 — к. т. «Міжна
родна панорама». (М). 
17.30 — к. т. Мультфільми. 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.15 — к. т.
з оперою». 
«Севільський 
Фільм-оисра. 
к. т. «Клуб 
жей». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Чемпіонат 
Європи з футболу: збірна 
Туреччини — збірна СРСР. 
(Туреччина). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.55 — Наша афіша. (К). 
10.00 — Худ. телефільм «У 
горах ріки бурхливі». (К). 
11.20—Математичний жур
нал «Інтеграл». (К). 12.00
— «Пудик шукає пісень
ку». Лялькова вистава. 
(К). 13.00 — Спортивна
програма. (К). 14.00 «Со
нячне коло». (К). 15.00 — 
«Сільські обрії». (К). 15.40
— «Лебедина пісня». Тел.
худ. фільм. (М). 10.10 —
«Мальовнича Україна». 
(Львів). 16.40 — Муз. 
фільм. (К). 17.30 — «Сла
ва солдатська». (Х-в). 18.30 
—«Гільм-копцерт. (К). 19.00 
«Вісті». (К). 19.30 — Кіно
фестиваль док. телефіль
мів. (К). 20.00 — Камерний 
концерт (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К), 21.0!)
— «Час». (М). 21.30—Худ. 
фільм «До останньої хпи- 
лішн». (К). 23.05 — Кубок 
СРСР з боксу. (Відеоза- 
лне), (Запоріжжя). 23.45— 
Вечірні новини. (К).

Наша адреса і телефони Газета виходить 
ÿ вівторок, четвер, 

суботу. 

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома _ 

ЛКСМУ, г. Кпровоірад.

316050. ГСП. Юрсвоград-50, аул. Луначарського, 36. 
7елефо;<и: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоїрад, вул. Глінки, 2.

БК 01 М3. Індекс 61197. Зам. № 13490.

без педагога вивчити автомат Ка- 
л'ашпікова. за 10—15 хвилин.

Нііііг старшокласники взялися за радіо
фікацію ШКОЛИ. І невдовзі ми будемо 
слухати свої радіопередачі. За мікрофо
ни сядуть юні зв’язківці і диктори.

Знання з радіосправи, набуті в школі, 
стали в прпгоді багатьом нашим випуск
никам. Олександр Іонспко, Олександр 
Судима, Петро Латншов швидко стали 
класними спеціалістами і відзначені 
командуванням за зразкову службу.

Цікаво проходить заняття в ра- 
кстомодсльпому та автомодельному

ЗАВТРА • ОРІЄНТУЄ ПЕДКОЛЕКТІ1В
• КОМІТЕТИ КОМСОМОЛУ

І ДТСААФ —
ВАЖІЛЬ АКТИВНОСТІ

• ЗА ПОРАДОЮ — 
ДО ВЕТЕРАНІВ

<•'

гуртках. Тут не обійдешся без знан
ня слюсарної та теслярської спра
ви, винахідливості. Вчитель 
М. II. Третяк допоміг своїм 
ваицям виготовити гарні

праці 
вихо

ді о дел і. 
І під час військово-спортивного свя
та, яке ми проводимо в дні знамен- 
аііх дат, стрімко здетіли в небо ра
кети, промчали мініатюрні, автомо
білі. Д.потім — участь в міських 
змаганнях. Голубі, ракети Саші .Ко-, 
лотієвського стартували і під час 
обласних та республіканських по
єдинків Автор моделей нагородже
ний Дипломом І ступеня.

Чи не найбільш масові п школі 
стрілецькі секції. Щороку близько 
120 учнів 5 — 10 класів складають 
нормативі) юного стрільця, влучно
го стрільця і сірільця-розрядипка. 
Військово-прикладний характер цьо
го виду спорту сприяє впхевавшо у 
школярів таких рис. як витрива
лість, внутрішня зібраність, увага і

• В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

Цього вихідного дня робітники Поміч- 
няиської сисргодільніїпі вийшли на мі
ський стадіон, щоб взяти учість в зма-' 
гаїїнях з багатоборства комплексу ГПО. 
Більшість юнаків і дівчат вже стала 
значківцями. Та бажання позмагатись, 
виявити, хто спритніший, кликало на но
ві старти. . •

Першими почали бігуни. Найбільш ці
кавим виявився забіг па 100 метрів. В 
ньому взяли участь майже всі. хто був 
присутній па стадіоні. Крайній результат 
фіксувався, як рекорд епергодільниці. 
І кожному хотілось стати автором цього 
досягнення. Найбільш гостра боротьба 
розгорнулась між спортсменами дільни
ці контактної мережі станції Кавуні) та 
енергетичним господарством Помічної. 
І ось, нарешті, остання пара пересікає 
фінішну стрічку, судді оголошують кра
щі результати.

— Переміг електромонтер з Кавунів 
В. Лпсснко. Результат — 12.2 секунди.

Товариші поздоровляють переможця. 
І вже починаються змагання в іншому 
секторі. Стрибки в довжину та висоту.

• ШАХИ

4

Старти юних 
баскетболістів

Чемпіони
8 Олександрії

ft Два дні в Олександрій
ському МИТУ № 7 проходила 
першість облралп ДСТ «Тру
дові резерві!» з шахів серед 
профтехучилищ області. Піс
ля впертої боротьби чемпіона- 
ми 1975 року в командному 
заліку стали учні СИТУ № З 
міста .Олександрії В особис
тому заліку переміг також 
учень іи>с.го училища А. Ра- 
шевськнй.

О. СОРОЧАЯ.

А Турнір з баскетболу 
участю команд Молдавії і Ук
раїни протягом п’яти дпіп 
проходив у Тирасполі, В іграх 
брали участь юнаки Кривого 
Рога, Кіровограда, Бендер, 
Бельнів та організатори тур
ніру.

Успішно закінчили поедин
ки вихованці кіровоград- 
сіксї ДІОСШ № І. В боротьбі 
за звання переможців поїш 
зустрілися з тираспільцямп, 
Наші юні земляки у напруже
ному Поєдинку виявилися 
сильнішими. Рахунок матчу 
52:48 па їх користь.

Перевірка 
готовності

команда виборола ку- 
Радянського .Союзу

поля. 1 ось результат — всі. учні 
9—10 класів викопали нормативи 
комплексу ГПО з кульової стрільби. 
Па міських змаганнях з нього вцду 
спорту наша 
бок Героя 
І. Конька.

Підвищенню
ціп допомогло .
ецортнвна база. Комсомольські та 
дтсаафівські активісти разом з офіцера- 
міі запасу обладнали гир, в пас е потріб
на кількість зброї.

■ъ.

майстерності юних стріль- 
й тс, що в нас зразкова 

Комсомольські

Якщо хлопці мають високі показники 
па вогневому рубежі, то дівчата добре 
визначились в сандружині, яку очолила 
учасниця Великої Вітчизняної війни 
І», И. Бондарчук.

...Суботній день. На спортивних 
майданчиках зібралися юнаки та 
дівчата, щоб скласти черговий залік 
з фізичної та військово-технічної 
підготовки. Міряються майстерністю 
розрядники (а їх в минулому на
вчальному ропі підготовлено 233), 
складають перші нормативи ті, хто 
недавно записався у спортивну сек
цію чи технічний гурток.

А через дві години — зустріч з 
фронтовиками, тими, хто бив ворога 
на берегах Волги, хто зробив остан
ній постріл в Берліні. І кожен з на
ших вихованців пройнятий вірою в 
те, що він гідно наслідуватиме 
подвиг свого батька чи діда, зуміє 
сгатн справжнім воїном.

І. ДОРОНІН, 
вчитель Світловодської СШ № 4.

Серед переможців названо електромон
тера дільниці контактної мережі станції 
Плетений Ташлик А. Позднякова, елек
тромонтера Л. Кузьмепка, ІО. Кондра- 
шова.

Настав час виявити пайсильг.іших в 
секторі для штовхання ядра, метання 
гранати. Всі хвилюються і уболівають за 
своїми друзями. Якщо хтось з-учасйиків 
показує непоганий результат, спортсме
на нагороджують бурхливими сплеска
ми. Спливає час і цих змагань. Йде пе
релік нових рекордів енергоділььнпі, фо
тограф спішить зафіксувати переможців.

Заключний вид поєдинків — підтягу
вання па перекладині. .

Кращими сьогодні на стадіоні були 
спортсмени дільниці контактної мережі 
станції Кавуни.

Гїризи вручаються переможцям — 
дев’ятнадцятирічному електромонтеру 
О. Лйсепку, інженерові С Бельману, 
електромонтеру С. Качанову.

Г. ГУСЕЙ МОВ,
економіст, секретар комсомольської 
організації Помічнянської снерго-’ 
дільниці.

з

Ці традиційні змагання про
водяться Міністерством осві
ти України щорічно. Добре 
провели псі зустрічі пихопаї!- 
ки кіровоградської ДІОСШ 
№ 1. Вони впевнено виграли у 
своїх ровесниць з Львова і 
господарок майданчика. .На
пруженим був фінальний по
єдинок- з представницями сто
лиці. Доший час точилася 
рівна боротьба. І лише на
прикінці зустрічі з мінімаль
ним рахунком вперед вийшли 
киянки. Остаточний резуль- 
тут — -14:-;0 на їх користь. На
шим юшім -ем.тячкам діста
лося друге пріїзопе місце. 
Цей туанір б>в доброю про
бою СИЛ пере;] першістю рес
публіки. яка відбудеться під 
час наступних шкільних зи
мових канікул.

Спою майстерність здібна 
молодь удосконалює під ке- 
ріппицз-вом тренера Леоніда 
Вязовсьйого.

•ї

А. ГАХ ,
суддя республікан
ської на і сторії.

ft В Чернігові відбувся 
матч дванадцяти гайспльні- 
нінх баскетбольних команд.
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